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LEXIT vol millorar la comprensió lectora dels infants.

LECXIT vol millorar la comprensió 
lectora dels infants.
Participa a les sessions de lectura 
amb un nen o nena, el motivaràs i 
faràs que cregui en les seves 
capacitats.

LECXIT vol millorar la comprensió lectora dels infants.
Participa a les sessions de lectura amb un nen o nena, el 
motivaràs i faràs que cregui en les seves capacitats.

Vols paticipar en
un programa de foment
de la lectura amb nens
i nenes de les escoles?
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Tu també pots fer
molt per fomentar
la lectura i la millora 
educativa.

Apunta-t’hi
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Vols formar
part del voluntariat

LECXIT?

Vols ser
voluntari
LECXIT?

Vine i apunta’t
al voluntariat LECXIT
a la Biblioteca Carles
Morató de Solsona.

Fes-te voluntari
i gaudeix de l’experiència
d’acompanyar un infant
en els progressos amb
la lectura, el motivaràs
i faràs que cregui en
les seves capacitats.

Un/a voluntari/a

Biblioteca
Carles Morató



Alumnes de 4t a 6è de primària, 
proposats per les escoles.

Un/a voluntari/ària LECXIT

És un programa que té per 
objectiu incrementar l'èxit educatiu 
dels infants a través del treball per 
a la millora de la seva comprensió 
lectora. La clau de LECXIT rau a 
treballar de forma lúdica i amena 
gràcies al voluntariat i a la 
implicació de l'entorn dels nens i 
nenes que participen en el 
programa.

Qualsevol persona amb ganes de 
fer-se coresponsable de l’educació 
d’un infant i de crear amb ell un 
espai de confiança. No es 
necessita cap formació específica, 
només cal saber llegir 
correctament en català i tenir 
ganes d’incidir en l’educació dels 
infants.

Qui participa al programa?

El voluntariat rebrà formació i 
materials diversos per dur a terme 
l'acompanyament lector, obtindrà 
un certificat de realització de 
l’activitat i gaudirà de l'experiència 
d'acompanyar  infants en els seus 
progressos amb la lectura. 

Què és el LECXIT?

Apunta't al voluntariat LECXIT a la 
Biblioteca Carles Morató de 
Solsona (preferiblement, abans del 
27 de setembre).

En què consisteix el voluntariat?
És una sessió de lectura a la 
setmana, d'una hora de dedicació 
per part de la persona voluntària. 
La seva tasca principal és 
acompanyar la lectura d’un infant, 
contribuir a ajudar-lo a gaudir de la 
lectura i, d’alguna manera, 
esdevenir un referent lector.

On i quan es farà el voluntariat?
Les sessions de lectura es faran a 
la Biblioteca Carles Morató, 
qualsevol dia de la setmana, a 
partir de les 17 h.

Què cal fer per participar-hi?

es-te voluntari/ària FLECXIT i gaudeix de 
l’experiència d’acompanyar un 
infant en els seus progressos 
amb la lectura; el motivaràs i 
faràs que cregui en les seves 
capacitats!

Ho promouen: Hi col·laboren:

Biblioteca
Carles MoratóAjuntament  Solsonade


